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    ล่องเรือชมแม่น้าสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์  
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  

ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซสตูดิโอ  
เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!  

เท่ียวเต็มอ่ิม ช้อปปิ้งจุใจ พักโรงแรมด ี4 ดาว  
พิเศษสุดกับเมนู ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee / และเมน ูปูผัดพริกไทดา  

โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน ์(SQ) 

วนัแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-น้าพุแห่งความมั่งคั่ง – ล่องเรือ – มาริน่า เบย์ แซนด์                        (-/-/D) 
07.30 น.     คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ   
                       บริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ  
09.40 น.          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 973 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
13.05 น.          เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดิน ทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์    

ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจน  หลายๆท่านตอ้งท่ึง จากนั้นน าท่านสมัผสั น้าพุแห่ง

ความมัง่คั่ง Fountain of Wealth สร้างข้ึน ในปี ค.ศ.1990 โดยตวัน ้าพุตั้งอยูก่ลางระหวา่งหมู่ตึก ซนัเทคซิต้ี ทั้ง 5 ตึก 

อนัเปรียบเสมือนน้ิวมือ ตามหลกัฮวงจุย้ และดว้ยความเช่ือท่ีวา่ใครไดส้มัผสัละอองน ้าพุแห่งน้ีจะเพ่ิมสิริมงคลใหแ้ก่

ตวัเอง และมีเงินทองไหลมาเทมา ค าวา่ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จช้ินใหม่ หมูต่กึซนัเทค สร้างขึน้

โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถ้าได้เดินรอบลาน

น า้พ ุ และได้สมัผสัน า้จะพบโชคดีและร ่ารวยตลอดปี จากนัน้น าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ 

ลา่สดุท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ได้พฒันาร่วมกบั ลาสเวกสัแซนด์ ดอร์เปอร์เรชัน่เพ่ือเนรมิตอา่วมาริน่า ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว

ใหม.่.โดยเอาโรงแรม ท่ีมีห้องพกัสดุหรู กวา่ 2,560 ห้อง , คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจคุนได้

ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ตา่งๆ 500 โต๊ะ ตู้ สลอ็ต 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าท่ีรวมแบรนด์จากทัว่โลก โรง 
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ละคร และศนูย์การประชมุมาไว้ด้วยกนัภายใต้อาคารที่มีลกัษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือ ขนาดใหญ่วางซ้อน

ด้านบนอีกชัน้หนึง่....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อา่วมาริน่า... ท่านสามารถขึน้มาชมวิวท่ี สวนลอยฟ้า ช้ัน 57  

( SKY PARK)  

(SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD.)  
ค ่า           รับประทานอาหารค ่า   ณ ภัตตาคาร (BOON TONG KEE)  

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมแม่น้าสิงค์โปร์ ยามค ่า ระหวา่งทางท่านจะสมัผสักบับรรยากาศสบายๆสุด คลาสสิคพร้อมชม
บา้นเรือนและยา่นท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคกั  
จากนัน้เข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดินทาง :  วดัเจ้าแม่กวนอมิ – วดัแขก -ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ-น้าพุเต้นระบา                                    (B/-/D) 

 
07.00น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ น าท่านเท่ียวชม วัดเจ้าแม่กวนอมิ ให้ท่านได้สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิมพนัมือ และ
ใกล้  กนัก็เป็น วัดแขก ซึง่มีศิลปกรรม การตกแตง่ท่ีสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเย่ียมชมด้านใน  
น าท่านเดินทาง เกาะเซน็โตซา่ น าท่านเข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 
7 โซน ได้แก ่ เมืองไซไฟ ท่ีสดุของรถไฟเหาะรางคู ่ ทัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร 
โดยจ าลอง จากซีร่ีย์ช่ือดงั แบทเทลิสตาร์ กาแล็กตกิา ซึง่ผู้ เลน่สามารถเลือกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์หรือฝ่ายวาย
ร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแตล่ะฝ่าย โซนอียปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเลน่เขย่า
ขวญัท่ีมีความเร็วสงู และความน่ากลวัของเหลา่วิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท าให้คณุขนลกุซู้! 
โดยไมรู้่ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจลุสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์ หากใครลว่งล า้เข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทนัที เท่านัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหลา่
สตนัท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน า
จากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์, มาร์ต้ี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบ

แห่งน้ี โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่ง
การสร้างภาพยนตร์การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปี
ลเบิร์ก โซนฮอลลวีู้ด พบกบั โรงละครสไตล   07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเท่ียวชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกล้
กนักเ็ป็น วดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท่้านไดถ่้ายรูปและเยี่ยมชมดา้นใน  
น าท่านเดินทาง เกาะเซ็นโตซ่า น าท่านเขา้ชม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 
โซน ไดแ้ก่ เมอืงไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร โดย
จ าลอง จากซีร่ียช่ื์อดงั แบทเทิลสตาร์ กาแลก็ตกิา ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซลอน 
ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอยีปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูง 
และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ 
ลอส์ตเวลิด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพ์ หากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์
จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์
เวิลด ์!! โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูน
เร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์, มาร์ต้ี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี โซนนิวยอร์ก 
สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์
การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก โซนฮอลลวีู้ด 
พบกบั โรงละครสไตล   บรอดเวย์ และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี  โซนฟาร์ 
ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยได้
สมัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ี ยงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ป กบั
ร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นม และคอน
เซ็ปตส์โตร์ บนเสน้ทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด ์เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 
66 ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD TTOOWWEERR ––อิเอิสระในการเท่ีท่ียวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์แซล 
เพียงกา้วเขา้สู่บนัไดเลือน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ กจ็ะไดพ้บความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรม
ละลานตา พบกนักบั เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะท่ีรายลอ้มไปดว้ยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อป    

แดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซ่ึงจะน าความมนัส์ ท่ีผสมผสานเสน่ห์ของเซ้ียงไฮ ้และ ลาสเวกสั มาสู่คุณ……ใใหห้คุ้ณได้
เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!!!!  
(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว)  
ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
       หลงัอาหารน าท่านชมน า้พเุต้นระบ า SONG OF THE SEA สมัผสักบั แสงสีเสียง ประกอบการเต้นของน า้พ ุตื่น       

       ตาด้วยเลเซอร์หลากสีสนัอนังดงาม 
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    จากนัน้เข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดินทาง : วดัพระเขีย้วแก้ว – Duty Free – เมอร์ไลอ้อน- ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด- กรุงเทพฯ                     (B/L /-) 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
      น าท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน ์เพ่ือ นมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมยัราชวงศถ์งั ศิลปะ     
      แบบบุโรพุทโธ จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือน ้าหอมและของท่ีระลึกท่ีร้าน Duty Free  
     จากนั้นน าท่านชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน     
     สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมี   
     ฉากดา้นหลงัเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ยหนามทุเรียน  

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร !!! พเิศษเมนขูึ้นช่ือ !!! ปูผัดพริกไทด ำ  
จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, 
ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
(อสิระอาหารค่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง) ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี  

18.35 น.     ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978  
                  ( บริการเสริฟ์อาหาร และ เคร่ืองดืม่ บนเคร่ือง )  
20.00 น.   เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

********************  ส้ินสุดโปรแกรมน ำเที่ยว l*********************** 

ท่านสามารถสอบถามราคากรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไปได้ที ่เทีย่วสนุกทวัร์ โทร.085 384 0228 

หรือดาวโหลดโปรแกรมทวัร์ได้ที ่www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com 

 

http://www.���������ѧ����.com/


 
 
 
 

 

    ใบอนญุาตเลขที่ 41-00335 ท่ีตัง้ : 78/31 ถ.น า้ผดุ ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศนูย์ฟิตเนตเขาแป๊ะช้อย) 
     www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com , www.ทวัร์เก็นติง้.com , www.แพ็คเกจทวัร์สงิคโปร์.com , www.ทวัร์มาเลเซีย 
     สงิคโปร์.com   E-Mail : virat-@hotmail.com ( คณุนทั ) , lnaveeya@hotmail.com ( คณุใหม ่) 

 

อตัรานีร้วม  

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป กลบั โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
- ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ  
- โรงแรมท่ีพกั 2 คืน - ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ - ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  
- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษทัไดท้ าไว  ้ 
- ค่าสมัภาระส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ  

อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (หากตอ้งการ) / ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ  
- ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ( 10 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์ / PAX / TIP)  

              - ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่) 


